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Aanmelding
Beheerder Facet
Verzendadres
Dienst Uitvoering Onderwijs
Examendiensten/Facet
Postbus 30158
9700 LK Groningen
of helpdeskfacet@duo.nl

Meer informatie
helpdeskfacet@duo.nl
duo.nl/zakelijk
Helpdesk Facet (050) 599 9925
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1.1 Instellingscode

1.2 Naam onderwijsinstelling
 (hoofdlocatie)

1.3 Adres

1.4 Postcode en plaats

1.5  Autorisatie voor 
Administratienummer(s)      
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2.1 Naam  

2.2 Mobiel telefoonnummer
 
2.3 E-mailadres
 
2.4 Gewenste inlognaam 
 

2.5 Plaats en datum

2.6 Ondertekening

Gegevens onderwijsinstelling

Instellingscode
       

    
|
Straat                          Nummer

|                           |
Postcode         Woonplaats

  |

> Vul hieronder het administratienummer en de naam in van de locatie(s), waar uw onderwijsinstelling examens en/of toetsen met Facet gaat 
afnemen en waarvoor u de beheerder Facet wilt autoriseren

 
Administratienummer  Andere locatie(s)

    |

    |

    |

    |

    |

Gegevens beheerder Facet

Lees de toelichting

|

|

|
Plaats                     Dag  Maand  Jaar 

|                      
Handtekening

|



2 van 2

Toelichting
Vul alle vragen in. Hieronder vindt u voor een aantal vragen een toelich-
ting.

Bij 1.5 Autorisatie voor administratienummer(s)

Vul hier alleen de gegevens in van de locatie(s) waarvoor de beheerder 
Facet de werkzaamheden in Facet gaat uitvoeren.

Bij 2 Gegevens beheerder Facet

Vul hier de gegevens in van degene die u opgeeft als beheerder Facet. De 
beheerder Facet wordt voor de opgegeven locatie(s) verantwoordelijk 
voor de autorisatie en bevoegdheden van andere gebruikers van Facet. 
De rol van beheerder is persoonsgebonden. Als een andere persoon 
(ook) de rol van beheerder Facet voor uw onderwijsinstelling op zich 
neemt, moet u deze persoon ook aanmelden als beheerder.

Bij 2.2 Mobiel telefoonnummer

Als de beoogde beheerder Facet niet over een mobiel telefoonnummer 
beschikt, kunt u het vaste telefoonnummer van de onderwijsinstelling 
vermelden.

Bij 2.3 E-mailadres

Vul het persoonlijke e-mailadres van de beoogde beheerder Facet in. 
Het e-mailadres moet traceerbaar zijn de naar de onderwijsinstelling 
en de beoogde  beheerder Facet. DUO stuurt de inloggegevens naar dit 
e-mailadres.

Bij 2.4 Gewenste inlognaam

De inlognaam moet minimaal 8 en maximaal 20 karakters hebben. Deze 
moeten uitsluitend uit cijfers en letters bestaan. Een punt is ook toege-
staan. De inlognaam moet traceerbaar zijn naar de beoogde beheerder, 
omdat de rol persoonsgebonden is.

Bij 3 Ondertekening bij bevoegd gezag

Het bevoegd gezag moet het formulier ondertekenen. Het bevoegd 
gezag moet geregistreerd zijn in het Handelsregister van de KvK. Bij een 
recente inschrijving van bevoegd gezag kunt u een uittreksel Handelsre-
gister meesturen.

Bij 3.3 E-mailadres bevoegd gezag

DUO informeert het bevoegd gezag per e-mail wanneer de registratie van 
de beheerder Facet gereed is.
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3.1 Naam

3.2 Functie

3.3 E-mailadres bevoegd gezag
 

3.3 Plaats en datum

3.4 Ondertekening

Ondertekening bevoegd gezag

Lees de toelichting

|

|

|
Plaats                     Dag  Maand  Jaar 

|                      
Handtekening

|
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